
FN. 9/2016 Ostrowek, dnia 13.10.2016r.

ZAWIADOMTENIE

Wojt Gminy Ostrowek na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2016 r poz. 1020) po dokonaniu

badania i oceny ofert zlozonych w post^powaniu przetargowym organizowanym

w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia przekraczajacej wyrazang

w zlotych rownowartosc kwoty 30.000 Euro na ,,Udzielenie i obsluga kredytu

dlugoterminowego w wysokosci 800 000 PLN(slownie: osiemset tysi^cy zlotych)

z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w budzecic gminy deficytu

budzetowcgo na 2016r. i splat£ wczesniej zaciqgni^tych kredytow" przekazuje

n:islc|Hi j ; i ie informacjc:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postej)owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o

wartosci zamowienia przekraczajacej wyrazanq w zlotych r6wnowartosc kwoty 30.000

Euro na ,,Udziclenie i obsluga kredytu dlugoterminowego w wysokosci 800 000

PLN(slownie: osiemset tysi^cy zlotych) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego

w budzecie gminy deficytu budzetowego na 2016r. i splate^ wczesniej zaciqgni^tych

kredytow" wybrano jako najkorzystniejsz^ ofert^ nr 1 Bank Spoldzielczy w

Podd^bicach 99-200 Poddejbice ul. Lodzka 33. Oferta spelnia wymogi stawiane w

Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i uzyskala maksymaln^ ilosc 100

punktow. Ponizsza tabela stanowi zestawienie zlozonych ofert nie podlegajqcych

odrzuceniu:



Numer
oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Bank Spoldzielczy w Poddebicach,
99-200 Poddi?bice, ul.Lodzka 33

Rejonowy Bank Spoldzielczy w
Lututowie,98-360 Lututow,
ul.Klonowska 2

Przyznana punktacja w
kryterium ceny

95

81,7

Przyznana
punktacja w

kryterium Czas
uruchomienia

kredytu i
oddania do
dyspozycji

5

5

Razem

punktacja

100,0

86,7

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTORZY ZOSTALI

WYKLUCZENI Z POST^POWANIA

Zamawiaj^cy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia przekraczajacej wyrazanq w zlotych

rownowartosc kwoty 30.000 Euro na ,,Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego

w wysokosci 800 000 PLN(slownie: osicmset tysi^cy zlotych) z przcznaczeniem na

finansowanie pfanowanego w budzecie gminy deficytu budzetowego na 2016r. i splate^

wczesniej zaciqgnietych kredytow" nie wykluczyl zadncgo oferenta.

INFORMACJE O WYKONAWCACH KTORZY ZOSTALI

ODRZUCENI Z POST^POWANIA

Zamawiajqcy w post^powaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci zamowienia przekraczajqcej wyrazanq w zlotych

rownowartosc kwoty 30.000 Euro na ,,Udzielcnie i obsluga kredytu dlugoterminowego

w wysokosci 800 000 PLN(slownie: osiemset tysiecy zlotych) z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego w budzecie gminy deficytu budzetowego na 2016r. i splate

wczesniej zacij}gnietych kredytow" nie odrzucil zadnej oferty.


